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Kapitel 1 – Pilot:
Nickoline: Hej mor så er jeg hjemme
Clare: okay min skat
Nickoline: må jeg godt tage med til Nickolejs 16års fødselsdags
Clare: Nicoline min skat det ved du jo godt ikke kan lade sig gøre
Nickoline: Nej det tror jeg ikke at jeg gør
Clare: det er jo på grund af alt den sne som gør at vi ikke kan køre
Nickoline: nå ja det havde jeg helt glemt det er jo også derfor at jeg går i skole
Clare: ja lige præcis
Nickoline: nå men jeg ser lige lidt tv

Sener på aften sad min mor og jeg og spiller ludo som vi nu har gjort vær aften siden sneen 
begynde. Fordi at vi ikke har kunne andet på grund af sneen, det eneste der har vært muligt er at gå 
ude i den kolde sne, så derfor har vi mange gang besøgt vores naboer jens & Pernille som 
selvfølgelig også mange gange har besøgt os.

Kapitel 2 – Min far:
Clare: godmorgen Nickoline så skal du op
Nickoline: hvad er klokken da
Clare: klokken er 10
Nickoline: hvorfor vækker du mig nu
Clare: fordi at din far har ringet til vores fastnet telefon
Nickoline: okay så må jeg heller gå ned og tage den

Nickoline: Hej far
Benny: hej Nickoline hvordan har i det
Nickoline: vi har det fint
Benny: det var godt jeg ville ellers gerne havde været ved jer
Nickoline: ja glæder mig til sneen er væk, så du kan komme hjem
Benny: ja men nu er jeg nød til at ligge på, der er en anden som skal bruge telefonen
Nickoline: hej hej

Min Far ja der er ikke så meget at fortælle ud over at han skulle til en IT messe i USA hvorefter han 
ikke kunne komme hjem igen på grund af det lige pludselig begynde at sne kraftigt.

Kapitel 3 – Nabo besøg:
jeg stod op klokken 9 spiste morgenmad så hjalp jeg min moder med at vaske vores tøj. Efter det 
lavede jeg middags mad sammen med min mor, som vi så spiste. Da klokken bliv 13.00 ringede 
telefonen, jeg tog den.

Nickoline: hej det er Nickoline
Pernille: hej Nickoline det er Pernille kan jeg snakke med din mor
Nickoline: selvfølgelige du får hinde nu
Clare: hej det er mig
Pernille: hej jeg ville bar lige spørge om i ville over til os og spise aftens mad
Clare: det kan vi da godt hvornår skal vi komme
Pernille: klokken 18.00
Clare: okay så kommer vi der ses
Pernille: ses

ved spise tid tog vi over til vores naboer og spiste, da vi var færdige med at spise, begynde vi at 
spille Amerikansk Femhundre.



Kapitel 4 – To år tidligere
jorden raseret af en kæmpe snestorm midt i januar, efter blot to dages fuld snestorm 
er hele jorden dækket af sne. Men det bliver ved med at sne indtil mej hvorefter at det bliv så varmt 
at alle mennesker er nød til at opholde sig indendørs ind til september hvor temperaturen ikke bliver 
så gal igen, men når til januar skete det hele forfra. du hørte det først på TV UGB.

Kapitel 5 – Tilbage igen
Nickoline: mor hvad er grunden enligt til at vejret er blevet som det er
Clare: sukkertop det er fordi at menneskerne her på jorden udleder for meget CO2 så jorden planter 
og træer ikke kan følge med længer. Og på grund af det bliver der varmer om sommeren og kolder 
om vinderen. Og der kommer flere jordskælv, tonarduer, med mere.
Nickoline: okay det lyder ikke rat
Clare: det er det heller ikke

Jeg kan ikke lide det der sker med jorden men jeg alene kan heller ikke gøre noget ved det. Og så er 
det jo heller ikke mit ansvar fordi, der er jo ikke mig som har forregnet så meget og fældet så mange 
træer.

Kapitel 6 – Den 5 mej
Clare: Nickoline vogn op
Nickoline: hvad
Clare: far kommer hjem om to timer
Nickoline: seriøst
Clare: Ja flyende må godt flyve igen
Nickoline: endelig

da min far kom hjem via en taxa overraskede vi ham med en stor kage vi havde bagt. Rasten af 
dagen snakkede vi om hvad vi hade lavet imens vi ikke hade været skilt fra hinanden,
samtidig med at vi spillede ludo som min mor og jeg er ved at være gode til.

Kapitel 7 – 


